Professional Training Solution

หลักสู ตร: การเจรจาเพื่อสร้ างความพึงพอใจและลดข้ อร้ องเรียนจากลูกค้ า
ว ันที่ 26 กรกฎาคม 2560

เวลา 09.00-16.00 น.

Palazzo Hotel , Rachada Road
สถานที่จดั อบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

:หลักการและเหตุผล
การบริการ คือ “จุดยุทธศาสตร์หนึ่ง” ของความสําเร็จทางธุรกิจ และในทางกลับกันก็อาจจะกลายเป็ น
“จุดเปราะบางหนึ่ง” สูค่ วามสูญเสียของธุรกิจได้เช่นกัน เนื่องด้วยงานบริการเป็ น “ด่านหน้า” ทีจ่ ะมีโอกาสถูก
ลูกค้า “เชิดชู” หรือ “ชิงชัง” เพราะทุก "จุดสัมผัส" ในวงจรธุรกิจ คือ "จุดพิสจู น์" วัดความจริงใน "การ
เชื่อมต่อ" ว่าองค์กรนัน้ "มีความเป็ นเลิศ" หรือ "มีความเป็ นรอง" ในการบริการหรือไม่เพียงใด และเสีย้ วเวลา
แห่งความจริงในงานบริการ (The Moment of Truth in Service) จึงเป็ น "บททดสอบ" การจัดการกับข้อ
ร้องเรียนของลูกค้า เพือ่ เปลีย่ นจากการตําหนิ ต่อว่าหรือร้องเรียนให้กลายเป็ นคําชื่นชม (Change the
Complaint to the Compliment, You can) จากการเรียนและเล่นกิจกรรมทีเ่ ราออกแบบและพัฒนามาใช้ใน
การรับมือกับสถานการณ์ทย่ี งุ่ ยากในงานบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ส่งต่อให้ทา่ นนํากลับไปใช้ในการทํางานใน
องค์กรของท่านด้านการบริการ
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรม.....
• มีหลักการและเทคนิคในการสื่อสารเจรจากับลูกค้าอย่างมีประสิทธิผล
• ฝึกปฏิบตั ทิ กั ษะทีเ่ กิดจากการทําตามขัน้ ตอนเทคนิคการสื่อสารต่าง ๆ นําไปประยุกต์ใช้ได้ในงานบริการ
ลูกค้า
• ฝึกปฏิบตั ทิ กั ษะในการจัดการกับสถานการณ์ทย่ี งุ่ ยากและรับมือกับความไม่พงึ พอใจจากลูกค้า
หัวข้อฝึ กอบรม
• 4ธาตุ : ส่วนประกอบทีค่ รบของ "ผูท้ ท่ี าํ หน้าทีใ่ ห้บริการลูกค้า" เมื่อต้อง "เจรจาสื่อสารกับลูกค้า"
1.ใจ : มีทศั นคติเชิงบวก - แม้ลกู ค้าผิด และเราต้องปฏิบตั งิ านอย่างถูกต้องเสมอทุกกรณีด้วยใจ
2.วจี : อะไรทีค่ วรพูดออกไป - ภาษาเข้าหู มิใช่ภาษาแทงใจหรือพูดไม่เข้าหู
3.ท่าที : แบบไหนทีใ่ ช้สอ่ื สารกับลูกค้า ด้วยความสุภาพ
4.สีหน้า : ควรแสดงออกอย่างไร - ให้เหมาะกับสถานการณ์ทเ่ี ผชิญอยู่
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• 4C. : คุณสมบัตขิ องผูท้ าํ หน้าทีก่ ารบริการลูกค้า โดยการใช้ LIB-PQRS Techniques** เป็ นเครื่องมือใน
การสื่อสาร
1.นักสื่อสาร (Communicator)
2.นักกํากับการสนทนา (Conductor)
3.นักมีสว่ นร่วมในการแก้ปัญหา (Coordinator)
4.นักโน้มน้าว (Convincer)
• ระดับของความคาดหวังจากลูกค้า
1.ระดับเกินความคาดหวัง (Beyond Expectation Level) : รูไ้ ด้อย่างไร
2.ระดับตรงความคาดหวัง (Balance Expectation Level): รูไ้ ด้อย่างไร
3.ระดับตํ่ากว่าความคาดหวัง (Below Expectation Level): รูไ้ ด้อย่างไร
4.ระดับผิดความคาดหวัง (Bad Expectation Level) : รูไ้ ด้อย่างไร
• ระดับของข้อร้องเรียนจากลูกค้า
1.ระดับข้อเสนอแนะ : ควรรับมืออย่างไร
2.ระดับตําหนิ : ควรรับมืออย่างไร
3.ระดับร้องเรียน : ควรรับมืออย่างไร
4.ระดับฟ้ องร้อง : ควรรับมืออย่างไร
• 7P. วิธกี ารค้นหาสาเหตุของข้อร้องเรียน
- People = ผูใ้ ห้บริการ
- Period of waiting = เวลารอคอย
- Product = ตัวผลิตภัณฑ์
- Process = กระบวนการ
- Partner = หน่วยงานถัดไป / ผูเ้ กีย่ วข้อง
- Paraphernalia = เครื่องมือ อุปกรณ์
- Policy = นโยบาย
• เทคนิ คเชิ งจิ ตวิ ทยาในการฟั งเพื่อแยกแยะปัญหา 3 ประเภท
- ฟั งเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น (Opinion Finding Listening)
- ฟั งเพือ่ รับรูค้ วามรูส้ กึ (Feeling Finding Listening)
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- ฟั งเพือ่ ค้นหาความจริง (Fact Finding Listening)
• เทคนิคการรับมือกับคําต่อว่า ข้อร้องเรียนลูกค้าด้วย Take HEAT by “H-E-A-R-T” Steps
- Hear them out ตัง้ ใจฟั ง “ปั ญหา” และ “ความรูสกึ ” ของลูกค้า ณ ขณะนัน้ ให้ออก
- Empathy ให้แสดงความเห็นใจลูกค้าในสิง่ ทีล่ ุกค้าต้องประสบมา
- Apologize กล่าว “คําขอโทษ” ลูกค้าด้วยความจริงใจ
- Response แสดงความรับผิดชอบ ด้วยการ “ตอบสนอง” การแก้ปัญหาให้ลกู ค้า
- Thank you กล่าว “คําขอบคุณ” ลูกค้าทีใ่ ห้โอกาสเราได้แก้ตวั ในข้อผิดพลาดและทีไ่ ด้รบั ทราบถึงปั ญหา
ทีส่ ร้าง
ความผิดหวังแก่ลกู ค้าในบริการทีไ่ ด้รบั
• 4 ช่องทาง : การจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า ทําอย่างไรจึงได้ประสิทธิผล
1.Fact to Fact : เจรจาอย่างไร ลูกค้าจึงพึงพอใจ
2.Ear to Ear : เจรจาอย่างไร ลูกค้าจึงประทับใจ
3.Letter : เขียนอย่างไร ลูกค้ายุติ
4. Social Medias : ตอบโต้ / แถลงข่าวอย่างไร ลูกค้ายอมรับและสังคมชื่นชม
• 4R. : หลักในการสนองตอบลูกค้าทีเ่ กิดจากการร้องเรียน
1.Result = ผลลัพธ์
2.Recovery = สิง่ ชดเชย
3.Reason = ให้เหตุผล
4.Relationship = รักษาความสัมพันธ์
วิ ธีการฝึ กอบรม:
• บรรยายนํา กิจกรรม เกม บทบาทสมมติ ชมวิดโี อคลิป ถกอภิปราย และฝึกปฏิบตั ิ
ระยะเวลาการฝึ กอบรม:
• 1 วัน
เหมาะสําหรับ:
• พนักงานบริการทีต่ อ้ งการพัฒนาทักษะการเจรจากับลูกค้าให้มปี ระสิทธิผลดียงิ่ ขึน้

วิทยากร : อาจารย์ พรเทพ ฉันทนาวี (ประวัตติ ามเอกสารแนบ)
การศึกษา
• ปริ ญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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• ปริ ญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสบการณ์ ทาํ งาน
• ผู้อํานวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริ ษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
• ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุม่ บริ ษัท ทีซีซี แคปปิ ตอล กรุ๊ป
• ที่ปรึกษาและวิทยากรด้ านทรัพยากรบุคคล
• ผู้จดั การฝ่ ายฝึ กอบรมการตลาดและการขาย เครื อโอสถสภา
• ฯลฯ

 อัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ราคาสุทธิ

ราคาท่านละ

3,800

266

(114)

3,952

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,500

245

(105)

3,640

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 080-2545660
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th Email: info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

้ า่ ยทางภาษีได้ 200% ของค่าใชจ
้ า่ ยจริง
ค่าฝึ กอบรม สามารถห ักค่าใชจ
(พระราชกฤษฎีกาฉบ ับที่ 437 ใช ้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

หล ักสูตร: การเจรจาเพือ
่ สร้างความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า
ส่ งมาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรื อ ptstraining3@gmail.com

บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ___________________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี___________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณี ยกเลิกการเข้าสัมมนากรุ ณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชําระ 30% ของราคาค่าสัมมนา
กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย ส่งเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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